
 

 

Cluj-Napoca 
                  

                                                                       

 



CE NE PROPUNEM?

 îmbunătățirea nivelului de
expertiză a absolvenților
universităților de profil

creșterea numărului de
specialiști IT

MASTER 
YOUR

DIGITAL
FUTURE

EDUCAȚIA JOACĂ UN
ROL ESENȚIAL ÎN
PREGĂTIREA TINERILOR
PENTRU UN VIITOR
DIGITALIZAT.

În această LUME NOUĂ,
studenții au nevoie de un
sistem educațional care să îi
pregătească în mod
CONCRET pentru piața
muncii din sectorul IT&C.

Principalul obiectiv al acestui
proiect este de a-i familiariza
pe studenții facultăților de
profil cu ceea ce reprezintă
JOBURILE VIITORULUI
și de a-i susține în accesarea
setului de abilități necesare
pentru ele.

STUDENȚII AU ACUM
OCAZIA SĂ-ȘI FACĂ 
VOCEA AUZITĂ

Îi încurajăm să contribuie cu
propuneri de modificare a
legislației în vigoare (ex.
Legea educației), pentru  ca
programele de învățământ
să devină mai relevante
pentru un viitor digitalizat
așa cum și-l doresc. 



CUM?

1. Informare
Ne vom întâlni cu studenți de la
facultățile de profil, și le vom
prezenta oportunitățile pe care
industria IT&C le are pentru ei și
viitorul lor. 

Vom discuta despre modul în care
vor arăta locurile de muncă din acest
domeniu și ce abilități vor presupune
ele. 

Vom arăta cum acest tip de
cunoștințe are puterea de a  genera
schimbări reale.
 

2. Implicare 
Vom lansa o provocare: 

Studenții vor fi invitați să se
gândească la ce și cum ar dori să
învețe pentru a-și putea modela
viitorul în sectorul IT&C la cele mai
înalte standarde.

Ei vor fi încurajați să trimită
propuneri de modificare a legislației 
 (Legii educației), legate de modul în
care ar dori să schimbe programa
școlară și modul în care se face
educația, pentru a dobândi
cunoștințe mai relevante pentru un
viitor digitalizat și joburile aferente. 

3. Susținere 
Inițiatorii celor mai bune 5 propuneri
vor fi incluși în delegația României la
Conferința PP-22 și vor avea ocazia
să susțină argumentele lor în cadrul
unui eveniment dedicat dimensiunii
Youth, eveniment la care va fi
prezentată și propunerea textului
final de lege.

Propunerile lor vor fi integrate în
textul Legii educației.

Ei vor fi implicați în demersul de
editare a textului de lege, pentru a
experimenta toate etapele unui
proces legislativ.

Acești studenți vor primi un
INTERNSHIP la companii IT de top,
ca: 

Microsoft /  UiPath /  Google


